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AGRAVO INTERNO.  AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA 
DE  CRÉDITO  BANCÁRIO  (CHEQUE  ESPECIAL)  C/C 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS, 
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM REPETIÇÃO DO 
INDÉBITO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO  VOLUNTÁRIA.  ALEGAÇÃO  DE 
INEXISTÊNCIA  DOS  REQUISITOS  PARA 
CARACTERIZAÇÃO  DO  DEVER  DE  INDENIZAR. 
AUSÊNCIA  DE  UTILIDADE.  INTERESSE  RECURSAL 
INEXISTENTE.  INOCORRÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO 
ESPECÍFICA  DO  COMANDO  JUDICIAL.  MERA 
REPRODUÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  UTILIZADOS  NA 
CONTESTAÇÃO  EM  SEDE  DE  RECURSO  APELATÓRIO 
SEM REFERÊNCIA ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO  RECORRIDA.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  APELO. 
SEGUIMENTO  NEGADO  (ART.  557,  CPC). 
DESPROVIMENTO.

-  A ausência  de  interesse  recursal  na  modalidade falta  de 
utilidade está configurada porquanto a decisão foi favorável 
aos  recorrentes  no  ponto  concernente  aos  juros 
remuneratórios, considerando que o juízo singular entendeu 
inexistir qualquer abusividade a ser reparada.

-  As  razões  do  apelo  devem  atacar  especificamente  os 
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fundamentos da decisão para tentar obter sua reforma, sob 
pena de não conhecimento do recurso.

-  Nos  termos  do  art.  557  do  CPC,  o  relator  negará 
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao agravo 
interno.

R e l a t ó r i o

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Santander 
(Brasil) S/A contra  o  decisum de fls. 117/128, que, com base no art. 557 do CPC, 
negou seguimento ao recurso apelatório por ele manejado.

Eis a ementa da decisão vergastada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO 
BANCÁRIO (CHEQUE ESPECIAL) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS  E  MORAIS,  PEDIDO  DE  TUTELA ANTECIPADA COM 
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.  PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS 
REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. 
AUSÊNCIA  DE  UTILIDADE.  INTERESSE  RECURSAL  INXISTENTE. 
INOCORRÊNCIA DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA DO  COMANDO 
JUDICIAL. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS 
NA  CONTESTAÇÃO  EM  SEDE  DE  RECURSO  APELATÓRIO  SEM 
REFERÊNCIA  ESPECÍFICA  AOS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO 
RECORRIDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO 
CONHECIMENTO  DO  APELO.  SEGUIMENTO  NEGADO  (ART.  557, 
CPC).

- A ausência de interesse recursal na modalidade falta de utilidade está 
configurada porquanto a decisão foi favorável aos recorrentes no ponto 
concernente aos juros remuneratórios, considerando que o juízo singular 
entendeu inexistir qualquer abusividade a ser reparada.

- As razões do apelo devem atacar especificamente os fundamentos da 
decisão para tentar obter sua reforma, sob pena de não conhecimento do 
recurso.
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No  intuito  de  trazer  a  matéria  ao  Colegiado,  o  apelante 
interpôs  o  presente  recurso,  pugnando  pela  reforma  da  decisão,  no  que  diz 
respeito aos mesmos pontos anteriormente analisados.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora)

Através  do presente  agravo  interno,  o  insurreto  objetiva a 
modificação da decisão monocrática vazada nos seguintes termos: 

O Juízo a quo, após afirmar que a controvérsia estabelecida nos 
autos  seria  analisada  e  dirimida  com  preponderância  das  normas 
previstas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  julgou  parcialmente 
procedente o pedido, para  declarar nula a cédula de crédito bancário n. 
4182000010566535  (fl.62/64),  assim  como  para  declarar  inexistente  a 
dívida  que  dela  se  originou,  assim  como  os  seus  acessórios  e  ainda 
condenar a parte promovida a restituir, em dobro, os valores descontados 
indevidamente da conta corrente da parte autora, pelos fundamentos que 
a seguir transcrevo:

“A  desídia  da  promovida  em  apresentar  documentos  que 
pudessem legitimar  a  contratação  reputada ilícita,  como,  por 
exemplo,  o  instrumento  contratual  assinado  por  ambas  as 
partes,  é  fator  preponderante  no  julgamento  desta  causa, 
porque fatalmente nos leva a concluir  que a promovente,  de 
fato, foi ludibriada ao subscrever a cédula de crédito bancário 
individualizada  na  inicial,  incorrendo  a  entidade  bancária, 
neste caso, na prática abusiva prevista no art. 39, III, do CDC

(…)

Dessa maneira, ausente comprovação idônea a tornar hígida a 
operação  de  crédito  em  exame,  procede  o  pleito  anulatório 
formulado  pela  parte  autora  na  inicial,  acarretando,  por 
consequência,  no  dever  de  restituição  de  todos  os  valores 
indevidamente descontados da conta da parte autora.

Por  conseguinte,  e  além disso,  como as  parcelas  referentes  à 
cédula  de crédito bancário foram de fato quitadas,  já  que os 
descontos eram havidos de forma direta na conta corrente da 
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Sra. Elisandra Costa, e não havendo comprovação de engano 
justificável  por  parte  da  demandada,  restou  evidenciado  o 
prejuízo  material  alegado  pela  requerente,  impondo-se 
também, dessa forma,  a devolução em seu favor, e em dobro, 
das quantias indevidamente descontadas...” 
 
Observo ainda da sentença que o pleito da autora relativo aos 

danos morais foi  julgado improcedente, por entender o magistrado  “que  
a conduta perpetrada pela parte demandada não afetou de maneira substancial o  
ânimo psíquico, moral e intelectual da parte autora, não restando comprovado o  
nexo  de  causalidade  entre  a  conduta  praticada  pela  instituição  bancária  
promovida e o suposto mal estar sofrido pela parte promovente”. 

As razões recursais  apresentadas pelo apelante,  por sua vez, 
veicularam as teses relativas à absoluta inexistência de responsabilidade 
do banco réu, ante a ausência completa de cobrança indevida ou conduta 
ilícita;  à  anuência  da  autora  na  celebração  do  contrato  e  o  devido 
cumprimento contratual; à inexistência dos requisitos para caracterização 
do  dever  de  indenizar,  em  face  da  inocorrência  de  ato  ilícito  e  a 
impossibilidade de devolução em dobro,  por  não restar  configurada a 
má-fé.     

Inicialmente, deixo de conhecer da parte do recurso referente à 
inexistência dos requisitos para caracterização do dever de indenizar, em 
face da inocorrência de ato ilícito, considerando que o juiz sentenciante 
julgou improcedente o pleito relativo aos danos morais, por não restar 
“comprovado o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela instituição  
bancária promovida e o suposto mal estar sofrido pela parte promovente”.

Desta forma, não há interesse recursal neste ponto, porquanto 
não houve condenação do apelante.

Por outro lado, constato com facilidade que, em sede de apelo, 
fls.  81/92,  o  banco  apelante  limitou-se,  basicamente,  a  reproduzir  os 
argumentos  utilizados  na  contestação  apresentada,  fls.  23/42.  Ao 
comparar essas folhas àquelas fica evidente o uso da técnica de copiar e 
colar  textos  indiscriminadamente,  mediante  simples  troca  dos  rótulos 
recursais.

Ora,  os  recursos  inseridos  no  Código  de  Processo  Civil 
obedecem  a  uma  Teoria  Geral  dos  Recursos  que  prescreve,  além  da 
observância a determinados e específicos princípios, a obrigatoriedade do 
magistrado  promover  o  juízo  de  admissibilidade  dos  meios 
impugnativos.
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Fala-se, portanto, em juízo de admissibilidade e juízo de mérito. 
Em  um  primeiro  momento,  o  juiz  ou  Tribunal  examina  se  estão 
preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso e,  se positivo, 
poderá o órgão ad quem julgar o mérito do recurso.

Conforme  assinala  a  doutrina,  o  juízo  de  admissibilidade 
recursal envolve o exame dos requisitos de a) cabimento; b) legitimidade 
recursal; c) interesse recursal; d) tempestividade; e) regularidade formal; 
f) inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; e g) 
preparo.

O requisito que interessa na presente irresignação é aquele que 
diz respeito à regularidade formal do recurso e que está previsto no art.  
514, II, do Código de Processo Civil:

“A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá: 
(...)
 II- os fundamentos de fato e de direito; (...)”.

Assim,  é  requisito  de  admissibilidade  da  apelação  a  correta 
exposição dos fundamentos de fato e de direito, chamando de “causa de 
pedir ou fundamentação do recurso”, pelo festejado doutrinador Araken 
de Assis. 

O mesmo autor, por sinal, em seu Manual dos Recursos, alude à 
importância do conteúdo das razões recursais, nos seguintes termos:

“Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja,  
motivação  pertinente.  Ademais,  as  razões  carecem de  atualidade,  à  
vista  do  ato  impugnado,  devendo contrariar  os  argumentos  do  ato  
decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores.
Essas  exigências  se  mostram compreensíveis  e  indispensáveis.  Elas  
significam que o recorrente expõe uma causa – causa petendi, portanto  
– para o pedido  de  reforma,  invalidação ou integração,  e  tal  causa  
assenta  numa  crítica  à  resolução  tomada  no  provimento  quanto  á  
questão  decidida.  Não  há,  assim,  simetria  com os  fundamentos  da  
inicial  ou  da  contestação,  por  exemplo,  embora  a  censura  se  
desenvolva, por óbvio, dentro do quadro geral da causa. A diferença na  
formulação da tese parece evidente 1.”

No mesmo sentido, o escólio de Theotônio Negrão:

“O CPC (arts.  514 e 515) impõe às partes a observância da forma  
segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente  
mera  menção  a  qualquer  peça  anterior  à  sentença  (petição  inicial,  

1  ASSIS, Araken. Manual dos Recursos, Ed. RT, São Paulo, 2007, pág. 197/198.
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contestação ou arrazoados) à guisa de fundamentos com os quais se  
almeja  a  reforma do  decisório  monocrático.  À luz  do  ordenamento  
jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável,  
devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os  
fundamentos  da sentença que deseja  rebater,  mesmo que,  no  
decorrer  das  razões,  utilize-se,  também,  de  argumentos  já  
delineados em outras peças anteriores.  No entanto,  só os já  
desvendados  anteriormente  não  são  por  demais  suficientes,  
sendo necessário  o  ataque  específico  à  sentença.  Procedendo  
dessa  forma,  o  que  o  apelante  submete  ao  julgamento  do  
Tribunal  é  a  própria  petição  inicial,  desvirtuando  a  
competência recursal originária do Tribunal 2.”

A  esse  ônus  de  impugnação  específica  dos  fundamentos 
utilizados pelo julgador em seu decisum, a doutrina convencionou chamar 
de Princípio da Dialeticidade, o qual, segundo Luiz Orione Neto, é assim 
apresentado:

“Consiste  o  princípio  da  dialeticidade  na  necessidade  de  que  o  
recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está  
inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do  
pedido  de  prolação  de  outra  decisão.  Portanto,  de  acordo  com esse  
princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...)
As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para  
o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em  
confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o  
não-conhecimento.  Tendo  em  vista  que  o  recurso  visa,  
precipuamente,  modificar  ou  anular  a  decisão  considerada  
injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas  
quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão  
judicial 3.”

No  caso  dos  autos,  observo  que  as  razões  apresentadas  no 
recurso em testilha não preenchem o requisito da regularidade formal, na 
medida  em que  não  impugnaram especificamente  os  fundamentos da 
sentença  ferreteada,  limitando-se  a  fazer  alegações  genéricas  sobre  a 
matéria  em análise,  sem  observar  as  peculiaridades  do  caso  concreto, 
descurando  do  preenchimento  do  requisito  de  admissibilidade  de 
regularidade formal, no que pertine à exposição da causa de pedir e da 
fundamentação do recurso.

Se é certo que o julgador fica adstrito aos limites da lide,  ao 
analisar recursos interpostos, diferentemente não se dá com a instância 
superior. A parte a quem interessa a reforma da decisão proferida haverá 
de dizer por que a objetiva e os contornos dessa pretensão, contrapondo-

2  Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 35ª ed., 2003, pág. 562.

3  Recursos Cíveis, Ed. Saraiva, págs. 202/205.
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se aos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante.

Exemplo  de  doutrina  a  respeito  exsurge  do  magistério  de 
Eduardo  Arruda  Alvim  e  Cristiano  Zanin  Martins,  autores  de 
Apontamentos Sobre o Sistema Recursal Vigente no Direito Processual 
Civil Brasileiro, à luz da Lei nº 10.352/01:

“Em atenção ao princípio da dialeticidade dos recursos, o recorrente  
terá de consignar, em suas razões recursais, os motivos pelos quais a  
decisão  impugnada deverá  ser  reformada ou  cassada  pelo  órgão  ad  
quem. Faz-se necessário destacar que o princípio ora examinado exige  
correspondência  entre  os  temas  decididos  (ou  não  decididos)  pela  
decisão  recorrida e  as  razões  recursais.  Não atende o  princípio ora  
examinado, v.g., o recurso de apelação interposto contra sentença que  
tenha extinguido o feito sem julgamento de mérito que trate apenas do  
mérito da demanda, pois, nessa hipótese, os fundamentos do decisum  
vergastado  não terão sido impugnados pelo recorrente.  Da mesma 
forma,  não  atendem  ao  princípio  em  questão  as  razões  
recursais  genericamente    aduzidas  ,  sobretudo  aquelas   
“padronizadas”, que não observam as peculiaridades do caso  
concreto. O princípio em tela, além de encontrar guarida em diversos  
dispositivos legais, v.g., os arts. 514,  II, 524, II e 541, III, todos do  
CPC, deflui, também, dos princípios constitucionais do contraditório e  
da  ampla  defesa,  pois  o  recorrido  somente  poderá  apresentar  suas  
contrarrazões recursais, instalando o contraditório com a amplitude  
que lhe garante o Texto Constitucional, ciente dos motivos pelos quais  
o recorrente se insurge contra a decisão recorrida 4.” (destaquei)

Se  o  réu  tem  o  ônus  de  impugnar  especificamente  os 
argumentos apresentados pelo autor na inicial, sob pena de revelia (art. 
302, CPC), e o magistrado tem o dever de decidir a causa nos limites em 
que  foi  proposta  (art.  128  e  460,  CPC),  ponderando  os  argumentos 
apresentados  por  ambas  as  partes,  é  ilógico  e  injusto  que  a  parte 
sucumbente  possa  recorrer  à  Corte  de  Justiça  sem  impugnar 
especificamente os argumentos utilizados pelo Juiz na decisão recorrida. 
Tratar-se-ia  de  comodismo  inaceitável,  conforme  pré-citada  lição  de 
Theotônio Negrão. 

Adstrito ao tema, pontificam os seguintes julgados do Superior 
Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA. 
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  SÚMULA  Nº  182/STJ. 
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante deve atacar, de 
forma  específica,  os  argumentos  lançados  na  decisão 

4  NERY JÚNIOR, Nelson.  WAMBIER, Tereza Arruda Alvim (Coordenadores).  Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos, 
pág. 161/162, grifei.
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combatida, sob pena de vê-la mantida (Súmula nº 182/STJ). 2. 
Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante 
demonstrar  o  desacerto  da  decisão  agravada,  não  se 
afigurando  suficiente  a  impugnação  genérica  ao  decisum 
combatido. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido. 
(STJ;  AgRg-AREsp 203.386;  Proc.  2012/0147303-4;  PR;  Terceira 
Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 25/02/2014)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  
ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS  
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  PROFERIDA  PELO  
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO  
ESPECIAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  544,  §  4º,  I,  DO  CPC.  
PRINCÍPIO DADIALETICIDADE,  QUE IMPÕE O ATAQUE  
ESPECÍFICO  AOS  FUNDAMENTOS.  INSUFICIÊNCIA  DE  
ALEGAÇÃO  GENÉRICA.  PRECEDENTES.  MANUTENÇÃO  
DA  DECISÃO  ORA  AGRAVADA. RECURSO 
MANIFESTAMENTE  INFUNDADO  E  PROCRASTINATÓRIO.  
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC. 1. O agravo que  
objetiva  conferir  trânsito  ao  Recurso  Especial  obstado  na  origem  
reclama,  como  requisito  objetivo  de  admissibilidade,  a  impugnação  
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento  
do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 544, §  
4º,  inc.  I,  do  CPC,  ônus  da  qual  não  se  desincumbiu  a  parte  
insurgente. 2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os  
recursos,  compete  à  parte  agravante,  sob  pena  de  não  
conhecimento  do  agravo,  infirmar  especificamente  os  
fundamentos  adotados  pelo  tribunal  de  origem  para  negar  
seguimento ao reclamo, sendo insuficiente alegações genéricas  
de  não  aplicabilidade  do  óbice  invocado. Precedentes.  3.  O 
recurso  revela-se  manifestamente  infundado  e  procrastinatório,  
devendo ser aplicada a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC. 4.  
Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ; AgRg-
AREsp 90.525; Proc. 2011/0282747-9; PE; Quarta Turma; Rel. Min.  
Luis Felipe Salomão; DJE 20/09/2013; Pág. 1074)

“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  RAZÕES. 
DESCUMPRIMENTO  DOS  DITAMES  DO  ART.  514,  II,  DO 
CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1.  Se o recorrente limita-se a 
deduzir  argumentos  de  índole  genérica,  fazendo  simples 
menção  à  anterior  contrariedade  manifestada  contra  os 
cálculos posteriormente homologados por sentença, contra a 
qual deixa de tecer argumentação clara e precisa de todos os 
seus  termos,  a  apelação  não  merece  conhecimento,  ante  o 
descumprimento dos ditames do art.  514, inciso II, do CPC. 
Precedentes desta Corte. 2. Recurso não conhecido.” (Resp n° 
272380/SP,  6ª  Turma,  Rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  DJ 
11/12/2000).

“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  REPETIÇÃO  DOS 
FUNDAMENTOS  DA  INICIAL.  COMODISMO 
INACEITÁVEL. PRECEDENTES. 1. Recurso Especial interposto 
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contra  v.  Acórdão  que  considerou  indispensável  que  na 
apelação sejam declinadas as razões pelas quais a sentença seria 
injusta ou ilegal. 2. O Código de Processo Civil (arts. 514 e 515) 
impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se 
revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a 
qualquer peça anterior à sentença (petição inicial,  contestação 
ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja 
a  reforma  do  decisório  monocrático.  À  luz  do  ordenamento 
jurídico  processual,  tal  atitude  traduz-se  em  comodismo 
inaceitável,  devendo ser  afastado.  3.  O apelante  deve atacar, 
especificamente,  os  fundamentos  da  sentença  que  deseja 
rebater,  mesmo  que,  no  decorrer  das  razões,  utilize-se, 
também,  de  argumentos  já  delineados  em  outras  peças 
anteriores.  No entanto,  só  os já  desvendados anteriormente 
não  são  por  demais  suficientes,  sendo  necessário  o  ataque 
específico  à  sentença.  4.  Procedendo  dessa  forma,  o  que  o 
apelante  submete  ao  julgamento  do  Tribunal  é  a  própria 
petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária 
do  Tribunal. 5.  Precedentes  das  1ª,  2ª,  5ª  e  6ª  Turmas  desta 
Corte Superior. 6. Recurso não provido.” (Resp 359.080/PR, Rel. 
Ministro José Delgado, 1ª Turma, DJ 04.03.2002).

Ressalte-se,  por  oportuno,  que outra  não foi  a  inspiração  do 
enunciado  da  Súmula  n.º  182,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Senão 
vejamos: “É inviável o agravo do art.  545 do CPC que deixa de atacar 
especificamente  os  fundamentos  da  decisão  agravada”  (Súmula  182, 
Corte Especial, DJ 17.02.1997).

Outro  não  é  o  entendimento  que  vem  sendo  adotado  neste 
Tribunal:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DO  DEVEDOR. 
EXECUÇÃO  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. NOTA DE EMPENHO. IMPROCEDÊNCIA. 
APELAÇÃO.  IDENTIDADE  ABSOLUTA  DAS  RAZÕES 
RECURSAIS  COM  A  PETIÇÃO  INICIAL.  AUSÊNCIA  DE 
CONFRONTO  COM  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO 
RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 
APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO 
DO  RECURSO.  IRRESIGNAÇÃO.  AGRAVO  INTERNO. 
DESPROVIMENTO. - Não é digno de conhecimento o recurso 
apelatório que limitou-se a repetir  ipsis litteris a redação já 
exposta na petição inicial, na mesma ordem de parágrafos e 
sem qualquer  alteração da terminologia  utilizada,  deixando 
de observar a linha de fundamentação adotada pela Juíza a 
quo e, por conseguinte, de fazer o confronto com as razões da 
decisão  recorrida. TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
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20020110288236001 -  Órgão (1ª  Câmara Cível)  -  Relator  DES. 
LEANDRO DOS SANTOS  - julgado em 25/04/2013. (negritei)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  DE 
DOCUMENTOS.  APRESENTAÇÃO  DA  DOCUMENTAÇÃO 
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DO 
PEDIDO  INICIAL.  EXTINÇÃO  COM  RESOLUÇÃO  DE 
MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.  DESRESPEITO AO PRINCIPIO 
DA  DIALETICIDADE.  FALTA  DE  IMPUGNAÇÃO  AOS 
PONTOS  ESPECÍFICOS  DA  SENTENÇA.  EXIGÊNCIA DO 
ART.  514,  II,  DA  LEI  ADJETIVA  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE 
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  NÃO 
CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT, DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO. -  Pelo princípio da dialeticidade é necessário 
que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra 
as  quais  foram  interpostos. -  Faltando  ao  apelo  interposto 
requisito  de  admissibilidade  recursal,  como  a  regularidade 
formal,  impõe-se  o  seu  não  conhecimento.   TJPB  –  Decisão 
Monocrática  do  processo  nº  20020120606260001  -  Órgão  (1ª 
Câmara Cível) - Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO - julgado 
em 21/03/2013. (negritei)

APELAÇÃO  CIVEL.  COBRANÇA.  AUSÊNCIA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO  DO  RECURSO.  MESMOS  FATOS 
EXPOSTOS NA INICIAL.  INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO 
DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO AO INCISO II DO ART. 524 
DO CPC. VERIFICAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. -  A 
apelação  deve  trazer  as  razões  específicas  do  pedido  de 
reforma da decisão. Inteligência do inc. II do art. 524, do CPC. 
- A simples irresignação, consubstanciada no ato de recorrer, 
repetindo as razões expostas na inicial não tem o condão de 
possibilitar  a  reforma da decisão,  que o recorrente  entende 
desacertada.  A  fundamentação  é  requisito  básico  para  a 
modificação  do  julgado  combatido.  Deve,  portanto,  a  parte 
impugnar  os  requisitos  específicos  dos  fundamentos  da 
decisão  recorrida,  expondo  o  porquê  do  seu  pedido  de 
reexame  pela  Instância  ad  quem. -  Sendo  manifestamente 
inadmissível o recurso, há a atração do art. 557 do CPC. TJPB – 
Decisão Monocrática do processo nº 20020110569095001 - Órgão 
(2ª  Câmara Cível)  -  Relatora  DESª  MARIA DAS NEVES  DO 
EGITO DE A. D. FERREIRA - julgado em 20/03/2013. (negritei)
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APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  IPTU  - 
IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO.  COBRANÇA. 
IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. SUBLEVAÇÃO DA 
COMPANHIA  DE  HABITAÇÃO.  PRELIMINAR. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DESCABIMENTO. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  34,  DO  CÓDIGO  TRIBUTÁRIO 
NACIONAL.  CONTRIBUINTES.  PROPRIETÁRIO,  TITULAR 
DO DOMÍNIO ÚTIL OU 0 POSSUIDOR. POSSIBILIDADE DE 
ESCOLHA  DO  PÓLO  PASSIVO  PELO  MUNICÍPIO. 
LEGITIMIDADE  OBSERVADA.  REJEIÇÃO  DA PREFACIAL. 
MÉRITO.  IMUNIDADE  RECÍPROCA.  NÃO  INCIDÊNCIA. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE FATO E JURÍDICA 
DAS  RAZÕES  RECURSAIS.  DESATENDIMENTO  -  AOS 
PRECEITOS  DO  ART.  514,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO 
CIVIL.  PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA 
EM SEDE RECURSAL. IRREGULARIDADE FORMAL. FALTA 
DE  PRESSUPOSTO  EXTRÍNSECO  DE  ADMISSIBILIDADE. 
RECURSO  MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.;. 
APLICABILIDADE  DO ART.  557,  CAPUT,  DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO  NEGADO.  0  art.  34,  do 
Código  Tributário  Nacional,  estabelece  que  contribuinte  do 
IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, 
ou  o  seu  possuidor  a  qualquer  título  ,  cabendo  assim,  ao 
Município  eleger  o  sujeito  passivo  do  tributo,-  optando  por 
qualquer um desses como forma de facilitar o procedimento de 
arrecadação.  Limitando-se  a  recorrente  a  repetir  os 
argumentos deduzidos na exordial,  sem enfrentar  as  razões 
observadas  na  decisão  recorrida,  padece  o  recurso  de 
regularidade  formal,  um  dos  pressupostos  extrínsecos  de 
admissibilidade recursal,  por  inobservância  ao princípio  da 
dialetalidade. Nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de 
Processo Civil, nega-se seguimento a recurso apelatório que não 
aponta as razões de fato e de. direito pelas quais , entende o 
apelante  deva  ser  reformada a  decisão  hostilizada,  violando, 
assim, o disposto no art. 514, II, do Código de Processo Civil. 
TJPB – Decisão Monocrática do processo nº 20020110335292001 
-  Órgão  (4ª  Câmara  Cível)  -  Relator  DES.  FREDERICO 
MARTINHO  DA  NÓBREGA  COUTINHO  -  julgado  em 
18/03/2013. (negritei)

Como visto, a ordem jurídica vigente  impõe ao recorrente o 
dever de apresentar os  fundamentos de fato e de direito em relação à 
reforma  da  decisão,  exigindo  que  os  fundamentos  da  sentença  sejam 
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atacados de forma específica.

No caso concreto, as alegações apresentadas pelo apelante para 
obter  a  reforma  da  sentença  hostilizada  deixaram  de  atacar 
especificamente  os  fundamentos  da  decisão  recorrida,  por  não  ter 
questionado  diretamente  o  comando  judicial  que  compreendeu  que 
diante  da ausência  de  “comprovação  idônea  a  tornar  hígida  a  operação  de  
crédito em exame, procede o pleito anulatório formulado pela parte autora na  
inicial, acarretando, por consequência, no dever de restituição de todos os valores  
indevidamente descontados da conta da parte autora” e que “como as parcelas  
referentes à cédula de crédito bancário foram de fato quitadas, já que os descontos  
eram havidos de forma direta na conta corrente da Sra. Elisandra Costa, e não  
havendo  comprovação  de  engano  justificável  por  parte  da  demandada,  restou  
evidenciado  o  prejuízo  material  alegado  pela  requerente,  impondo-se  também,  
dessa forma, a devolução em seu favor, e em dobro, das quantias indevidamente  
descontadas”.

O art. 557, do CPC, prescreve que “O relator negará seguimento 
a recurso manifestamente inadmissível (...)”, entendendo-se como tal, o 
interposto fora do prazo legal ou sem comprovante de pagamento das 
custas,  o  manejado  contra  ato  não  recorrível,  assim  como,  o  que  não 
preenche  o  requisito  de  admissibilidade  da  regularidade  formal, 
constante do art. 514, CPC.

Por tais razões e com base nos fundamentos fáticos e jurídicos 
acima  expostos,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO  DE 
APELAÇÃO, ANTE A SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.”

Considerando,  portanto,  que  a  decisão  monocrática 
combatida foi lançada em sintonia com a posição das Cortes Superiores e deste 
Egrégio Tribunal de Justiça, ressoa clara a desnecessidade de qualquer retoque por 
este órgão fracionário.

Ante o exposto, nego  provimento  ao  agravo  interno , 
para  manter  a  decisão  unipessoal  que  negou  seguimento  ao  recurso 
apelatório.

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 
de agosto de 2014, conforme certidão de julgamento de f.  146. Participaram do 
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julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Marcos Vilar 
Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 21 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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